
الف�صل الثالث 

احلوكمة وااللتزام 

واملخاطر



اأ�صبح النهج الذي تتبعه معادن يف احلوكمة واملخاطر وااللتزام اأكرث متانة و�صمولية، 

وذلك بف�صل اهلل ثم التزامنا بالعمل وفق االإر�صادات التنظيمية املحلية ومعايري 

ال�صناعة الدولية اجلديدة والنا�صئة.

موظفو �سركة معادن للذهب ومعادن الأ�سا�س يف منجم ُبلغة للذهب



جمل�س اإدارة معادن
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ي�صتند اإطار حوكمة ال�صركات لدى معادن اإىل اأحكام 

اللوائح التي ُت�صدرها هيئة ال�صوق املالية، ونظام ال�صركات، 

والنظام االأ�صا�صي ل�صركة معادن. ومن �صاأن روؤية معادن 

جلعلها يف م�صاف �صركات التعدين العاملية الكربى اأن 

تعزز العمل واجلهود الرامية اإىل تر�صيخ اأ�ص�س احلوكمة 

وااللتزام، واإدارة املخاطر لديها. 

ويتمتع جمل�س اإدارة معادن وفق هذا االإطار، بال�صالحية 

وامل�صوؤولية عن و�صع نظام فّعال للحوكمة وااللتزام، واإدارة 

املخاطر. ومن االأمور املتممة لذلك، اجلهود ال�صاملة الإدارة 

املخاطر وتدابري الرقابة الداخلية الهادفة اإىل حماية حقوق 

امل�صاهمني واأ�صحاب امل�صلحة االآخرين.

وترتكز حوكمة ال�صركات لدى معادن من مكونني اأ�صا�صيني: 

ال�سرتاتيجي • التوجيه 
• الرقابة

يحدد التوجيه اال�صرتاتيجي ملعادن منوذج العمل، واأهداف 

العمل، ومنهجية اإدارة املخاطر )مبا يف ذلك م�صتوى الرغبة 

يف املخاطرة( والرقابة على �صلوكيات العمل، يف حني تتمثل 

االأهداف الرئي�صية للرقابة يف اإدارة املخاطر واأن�صطة 

التاأمني الداخلية واخلارجية.

وفيما يلي اأهم املبادئ واملكونات الت�صغيلية حلوكمة 

ال�صركات لدى معادن:

على  جيداً  اطالعاً  مطلعني  امل�سلحة  اأ�سحاب  •  اإبقاء 
اأعمال معادن من خالل تزويدهم باملعلومات الدقيقة 

واملنا�سبة يف حينها.
م�سالح  وحماية  بتمثيل  ويلتزم  فّعال،  اإدارة  •  جمل�س 

اأ�سحاب امل�سلحة.
املدراء  وكبري  الرئي�س  بقيادة  تنفيذية  •  اإدارة 

التنفيذيني، ت�سمن اجلدية يف اأداء ال�سركة لتحقيق 
الأهداف والغايات امل�سرتكة للجميع.

واإجراءات  قوية،  خماطر  اإدارة  تدابري  •  تنفيذ 
رقابية داخلية مل�ساعدة معادن على حتقيق اأهدافها 

ال�سرتاتيجية والت�سغيلية.
بها. املعمول  واللوائح  بالأنظمة  الكامل  •  اللتزام 

الهيكل التنظيمي ملعادن
ت�صم معادن اليوم ثالث �صركات تابعة مملوكة ملكية تامة 

لها و�صبع �صركات ذات ملكية م�صرتكة. )�صكل 1( يرتكز 

ن�صاط ال�صركات التابعة يف عمليات التعدين اأو الت�صنيع، 

عدا �صركة معادن للبنية التحتية، التي تعمل ك�صركة خدمات 

داخلية توؤمن متطلبات ال�صركات الت�صغيلية االأخرى.

اإطار احلوكمة
يتاألف اإطار احلوكمة وااللتزام واإدارة املخاطر لدى معادن 

من اأربعة اأجهزة رئي�صية هي:

• امل�ساهمون.
الفرعية. وجلانه  الإدارة  • جمل�س 

املدراء  وكبري  الرئي�س  بقيادة  تنفيذية  •  اإدارة 
التنفيذيني.

العليا. التنفيذية  • اللجنة 

تعزيز االلتزام

بتحقيق اأعلى امل�ستويات 



اإطار احلوكمة

�صيا�صة 

ال�صحة 

واالأمن والبيئة

النظام 

االأ�صا�صي

االإلتزام 

النظامي

قواعد ال�صلوك 

املهني

ميثاق 

جلنة 

الرت�صيحات 

واملكافاآت
ميثاق جلنة 

املراجعة

مبادئ 

ومكونات 

احلوكمة

ميثاق اللجنة 

التنفيذية
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�صكل 1: الهيكل التنظيمي لل�سركة: ال�سركات التابعة وال�سركات حتت ال�سيطرة امل�سرتكة

تتلقى االأجهزة الرئي�صية االأربعة 

التي تتوىل االإ�صراف على اإطار 

احلوكمة واملخاطر وااللتزام دعماً 

من اللجان واالإدارة التنفيذية 

وال�صركات التابعة وموظفي 

ال�صركة ل�سمان التنفيذ الفعال 

لعنا�صر الربنامج

�صكل 2: اإطار احلوكمة لدى معادن

املركز الرئي�صي لعملياتها  ن�صاطها الرئي�صي ن�صبة امللكية  الكيان القانوين اال�صم القانوين قطاع االأعمال 

 
الريا�س م�صاريع  مطروحة بهيئة  

ال�صوق املالية   

�صركة م�صاهمة �صعودية �صركة التعدين العربية 

ال�صعودية »معادن«

القاب�صة 

ال�سركات التابعة
جدة ذهب، زنك، نحا�س، ف�صة 

والر�صا�س

معادن %100 �صركة ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة معادن للذهب ومعادن 

االأ�صا�س

الذهب

الريا�س خدمات البنية التحتية معادن %100 �صركة  ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة معادن للبنية التحتية البنية التحتية

الريا�س بوك�صايت، كاولني، وال�صودا الكاوية 

)مغنيزيوم(

معادن 100 % �صركة  ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة املعادن ال�صناعية املعادن ال�صناعية

مدينة راأ�س اخلري 

ال�صناعية

�صبائك واأعمدة واألواح وم�صطحات 

االألومنيوم

معادن %74.9

األكوا %25.1

�صركة  ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة معادن لالأملنيوم االألومنيوم

مدينة راأ�س اخلري 

ال�صناعية

رقائق واأغطية علب االألومنيوم معادن %74.9

األكوا %25.1

�صركة  ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة معادن للدرفلة االألومنيوم

مدينة راأ�س اخلري 

ال�صناعية

تعدين وتكرير البوك�صايت واإنتاج 

االألومينا

معادن %74.9

األكوا %25.1

�صركة  ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة معادن للبوك�صايت 

واالألومينا

االألومنيوم

مدينة راأ�س اخلري 

ال�صناعية

االأ�صمدة فو�صفات ثنائي و اأحادي 

االأمونيوم، حام�س الكربيتيك، 

حام�س الفو�صفوريك واالأمونيا

معادن %70

�صابك %30

�صركة ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة معادن للفو�صفات الفو�صفات

مدينة وعد ال�صمال 

لل�صناعات التعدينية

االأ�صمدة فو�صفات ثنائي واأحادي 

االأمونيوم، حام�س الكربيتيك، 

حام�س الفو�صفوريك واالأمونيا )مبا 

فيها املنتجات التحويلية(

معادن %60

موزاييك %25

�صابك %15

�صركة ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة معادن وعد ال�صمال 

للفو�صفات

الفو�صفات

ال�سركات حتت ال�سيطرة امل�سرتكة
اجلبيل ثنائي كلوريد االإيثيلني وال�صودا 

الكاوية

معادن %50

ال�صحراء %50

�صركة ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة ال�صحراء ومعادن 

للبرتوكيماويات  )�صامابكو(

البرتوكيماويات

املدينة املنورة النحا�س، الف�صة، الزنك، النيكل، 

الذهب، الر�صا�س، الكربيت، 

الكوبالت

معادن %50

باريك %50

�صركة ذات م�صئولية 

حمدودة

�صركة معادن وباريك 

للنحا�س

نحا�س



جمل�س االإدارة واالإدارة العليا اجلهازان 

الرئي�صيان الإطار احلوكمة يف معادن
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كما هو مو�صح يف ر�صم الهيكل التنظيمي لالإدارة )�صكل 

رقم 3(، تتلقى االأجهزة الرئي�صية االأربعة التي تتوىل 

االإ�صراف على اإطار احلوكمة واملخاطر وااللتزام دعمًا 

فعااًل من اللجان واالإدارة التنفيذية وال�صركات التابعة 

وموظفي ال�صركة ل�صمان التنفيذ الفعال لعنا�صر الربنامج 

على النحو الوارد يف قائمة "املكونات الرئي�صية للحوكمة" 

)�صكل رقم 2(.

 

دور امل�ساهمني
تعترب اجلمعية العامة املنرب الذي من خالله ميار�س 

امل�صاهمون حقوقهم الت�صويتية، ول�صوت امل�صاهمني 

دور هام يف اتخاذ القرارات الرئي�صية مثل املوافقة على 

القوائم املالية، وتقرير جمل�س االإدارة ب�صاأن اأن�صطة 

ال�صركة، ومراجعة واعتماد تو�صيات جمل�س االإدارة ب�صاأن 

مدفوعات ح�ص�س االأرباح، واختيار اأع�صاء جمل�س االإدارة، 

والتعديالت التي ُترى على النظام االأ�صا�صي، وتعيني 

املراجعني اخلارجيني، ورفع راأ�س املال. 

يحق لكل م�صاهم ميلك 20 �صهمًا ح�صور االجتماع، وُت�صب 

االأ�صوات على اأ�صا�س �صوت واحد لكل �صهم ممثل يف 

االجتماع، وفقًا للنظام االأ�صا�صي. وُتعقد اجلمعية العامة 

للم�صاهمني مرة واحدة على االأقل كل عام، وعادة ما 

ُتعقد يف الربع االأول من العام؛ يف حني ُتعقد االجتماعات 

اال�صتثنائية للجمعية العامة عند ال�صرورة.

جمل�س الإدارة
يتوىل اإدارة ال�صركة، وفقًا لنظام ال�صركات والنظام 

االأ�صا�صي، جمل�س اإدارة موؤلف من ت�صعة اأع�صاء، مبن فيهم 

رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني. 

وتقوم اجلمعية العامة العادية للم�صاهمني بتعيني 

اأع�صاء جمل�س االإدارة ملدة ثالثة اأعوام، ويتوىل �صندوق 

اال�صتثمارات العامة، الذي ميثل الدولة وميتلك 50% من 

اأ�صهم ال�صركة، تعيني اأربعة من االأع�صاء الت�صعة. وي�صم 

جمل�س االإدارة احلايل لل�صركة ثمانية اأع�صاء مت تعيينهم 

خالل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الثانية التي 

انعقدت يف 25 �صبتمرب  2014م، يف حني مت تعيني الع�صو 

التا�صع خالل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الثالثة 

التي انعقدت يف 13 نوفمرب 2014م.

وب�صفته ع�صوًا م�صتقاًل، قدم االأ�صتاذ/ �صليمان بن �صعد 

احلميد ا�صتقالته يف التا�صع من دي�صمرب  2014م، وعنَيّ 

جمل�س االإدارة الع�صو امل�صتقل املهند�س/ عبدالعزيز بن 

عبداهلل ال�صقري خلفًا له يف الع�صرين من يناير  2015م. 

ومت اعتماد تعيينه يف اجتماع اجلمعية العامة العادية املنعقد 

يف الثاين من مار�س  2015م. ولي�س الأع�صاء جمل�س االإدارة 

امل�صتقلني عالقة مادية اأو مالية مع ال�صركة، وال ميتلكون 

اأ�صهمًا فيها.

اجتماعات جمل�س الإدارة واحل�سور
عقد جمل�س االإدارة �صبعة اجتماعات خالل هذا العام، وفيما 

يلي تفا�صيل ح�صور االأع�صاء مو�صحة يف ال�صكل رقم  4.

مهام جمل�س الإدارة
على النحو الذي مت مناق�صته يف بداية هذا الف�صل، يتحمل 

املجل�س امل�صوؤوليات الرئي�صية املتعلقة باحلوكمة واإدارة 

املخاطر والرقابة الداخلية.  وت�صمل هذه امل�صوؤوليات ما يلي:

ال�سرتاتيجية  والأهداف  اخلطط  على  •  املوافقة 
اخلا�سة بال�سركة.

•  ت�سميم منظومة ال�سالحيات ل�سمان الت�ساق يف عملية 
اتخاذ القرارات.

بالأهداف  مقارنة  العام  الت�سغيلي  الأداء  •  تقييم 
ال�سرتاتيجية املعتمدة.

املالية  والقوائم  الف�سلية  املالية  البيانات  •  اعتماد 
اخلتامية.

•  و�سع قواعد اأنظمة الرقابة الداخلية والإ�سراف عليها.
•  اعتماد ال�سيا�سات والإجراءات ل�سمان اللتزام بالأنظمة 

واللوائح
ونواب  التنفيذيني،  املدراء  وكبري  ال�سركة  رئي�س  •  تعيني 

الرئي�س.

وميار�س املجل�س م�صوؤولياته من خالل العديد من االأدوات 

اال�صرتاتيجية وهي على النحو التايل:

للمجل�س. الفرعية  • اللجان 

الداخلية. املراجعة  • وظيفة 
املراجعون  يجريها  التي  امل�ستقلة  ال�سنوية  •  املراجعات 

اخلارجيون،
لتمكني  املخالفات  عن  لالإبالغ  فعال  •  وبرنامج 

املوظفني من الإبالغ عن املخالفات واملخاطر املت�سلة 
بالحتيال.



اجلمعية العمومية

جمل�س االإدارة واللجان

االإدارة العليا

تتبع مبا�صرة ملجل�س االإدارة

مكتب الرئي�س

االإدارة

�صركات تت ال�صيطرة امل�صرتكة 

�صركات تابعة
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�صكل 3: الهيكل التنظيمي لل�سركة خالل العام 2015م

�صركة �صمابكو

�صركة معادن 

للبوك�صايت 

واالألومينا

�صركة معادن 

لالأملنيوم

�صركة معادن 

للدرفلة

اخلدمات 

اللوج�صتية

الت�صويق 

واملبيعات

تخطيط وتطوير 

اال�صرتاتيجيات

نائب الرئي�س 

االأعلى لالأملنيوم

اإدارة املراجعة الداخلية

�صركة معادن 

ال�صناعية

�صركة معادن 

وعد ال�صمال 

للفو�صفات

�صركة معادن 

للفو�صفات

�صل�صلة االإمداد

الت�صويق 

واملبيعات

تخطيط وتطوير 

اال�صرتاتيجيات

نائب الرئي�س 

االأعلى للفو�صفات 

واملعادن ال�صناعية

جلنة

الرت�صيحات 

واملكافاآت

�صركة معادن 

للبنية التحتية

تقنية املعلومات

عالقات 

امل�صتثمرين

التاأمني

متويل امل�صاريع

اخلزينة

الرقابة املالية

نائب الرئي�س 

االأعلى للمالية 

واملدير املايل

البنية التحتية

اإدارة الربامج

نائب الرئي�س االأعلى 

للم�صاريع الهند�صية 

وامل�صرتيات

�صركة معادن 

وباريك

�صركة معادن 

للذهب

تطوير املناجم 

اجلديدة

تخطيط وتطوير 

اال�صرتاتيجيات

نائب الرئي�س 

للمعادن الثمينة

جلنة

املراجعة

تطوير العالقات 

اال�صرتاتيجية

اإتقان )برنامج 

التحول( وتطوير 

االأعمال

ا�صرتاتيجية 

تخطيط االأداء 

لل�صركات

وحدة تقييم 

االأعمال

نائب الرئي�س 

لال�صرتاتيجية 

وتطوير االأعمال

االأمن ال�صناعي

اال�صتدامة

ال�صوؤون 

احلكومية 

واالإدارية

املوارد الب�صرية

نائب الرئي�س 

االأعلى للفو�صفات 

واملعادن ال�صناعية

اخلدمات الفنية

املعادن 

ال�صناعية

املعادن الثمينة 

ومعادن االأ�صا�س

نائب الرئي�س 

االأعلى 

لال�صتك�صاف

االإدارة القانونية وااللتزام

العالقات العامة واالإعالم

مكتب الرئي�س التنفيذي

اجلمعية 

العمومية

الرئي�س 

وكبري املدراء 

التنفيذيني

جمل�س االإدارة

اللجنة 

التنفيذية



من اأجل امل�صاهمة يف تنفيذ واجباته وم�صوؤولياته على نحو 

فعال، فّو�س املجل�س مهامه الرئي�صية لثالث جلان فرعية 

هي: 

التنفيذية • اللجنة 
املراجعة • جلنة 

واملكافاآت الرت�سيحات  • جلنة 

اجتماعات اللجان
عقدت جلان جمل�س االإدارة الثالث اجتماعات عدة ب�صكل 

منف�صل هذا العام، وحدد جمل�س االإدارة اأدوار وم�صوؤوليات 

كل جلنة. ويقوم جمل�س االإدارة مبراجعة واعتماد حم�صر 

كل اجتماع من اجتماعات جلان جمل�س االإدارة. وفيما يلي 

تفا�صيل املهام املنوطة بكل جلنة من هذه اللجان.

اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من �صتة اأع�صاء على االأقل ُيعينهم 

جمل�س االإدارة )ال�صكل رقم 5(، وتعقد اللجنة اجتماعاتها 

ب�صورة ربع �صنوية، كما تعقد اجتماعات اإ�صافية عند 

ال�صرورة. ويكتمل الن�صاب القانوين لالجتماع بح�صور 

غالبية االأع�صاء.

ومن بني املهام وامل�صوؤوليات الرئي�صية املنوطة باللجنة 

التنفيذية، على �صبيل املثال ال احل�صر، ما يلي:

وتقدمي  معادن،  وا�سرتاتيجيات  اأهداف  •  مراجعة 
التو�سيات ملجل�س الإدارة.

امل�سروفات  وميزانية  الب�سرية،  املوارد  ميزانية  •  مراجعة 
الت�سغيلية وم�سروفات راأ�س املال.
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تعقد جلان جمل�س االإدارة الثالث عدة اجتماعات ب�صكل منف�صل خالل العام، اإذ حدد 

جمل�س االإدارة اأدوار وم�صوؤوليات كل جلنة.

�صكل 4: اجتماعات جمل�س االإدارة واحل�سور

احل�صور

الو�صعامل�صمى الوظيفياال�صم
01/20

2015

03/01

2015

05/22

2015

05/23

2015

08/30

2015

10/15

2015

12/20

2015

املهند�س/ عبد اهلل بن 

�صيف ال�صيف

رئي�س جمل�س 

االإدارة

✔✔✔✔✔✔✔ع�صو م�صتقل

معايل االأ�صتاذ/ حممد بن 

عبداهلل اخلرا�صي

ع�صو غري تنفيذي                  ع�صو جمل�س اإدارة

ميثل �صندوق اال�صتثمارات العامة

✔✔--✔✔✔

معايل االأ�صتاذ/ �صليمان 

بن عبدالرحمن القويز

ع�صو غري تنفيذي ميثل املوؤ�ص�صة ع�صو جمل�س اإدارة

العامة للتاأمينات االجتماعية   

✔✔✔✔✔-✔

االأ�صتاذ/ من�صور بن 

�صالح امليمان

ع�صو غري تنفيذي ميثل �صندوق ع�صو جمل�س اإدارة

اال�صتثمارات العامة

-✔✔✔✔✔✔

املهند�س/ خالد بن حمد 

ال�صناين

ع�صو غري تنفيذي ميثل �صندوق ع�صو جمل�س اإدارة

اال�صتثمارات العامة

✔✔✔✔✔✔✔

املهند�س/ �صلطان بن 

جمال �صاويل

ع�صو غري تنفيذي ميثل �صندوق ع�صو جمل�س اإدارة

اال�صتثمارات العامة

-✔✔✔✔-✔

الدكتور/ زياد بن 

عبدالرحمن ال�صديري

-✔✔✔✔✔✔ع�صو م�صتقلع�صو جمل�س اإدارة

املهند�س/ عبد العزيز بن 

عبد اهلل ال�صقري*

✔✔✔✔✔ع�صو م�صتقلع�صو جمل�س اإدارة

املهند�س/ خالد بن �صالح 

املديفر

الرئي�س وكبري 

املدراء التنفيذيني

✔✔✔✔✔✔✔ع�صو تنفيذي

االأ�صتاذ/ بكر عبداللطيف 

الهبوب

اأمني عام جمل�س 

االإدارة

-✔✔✔✔✔✔✔

7
اجتماعات يعقدها جمل�س 

االإدارة خالل العام

*  اأو�صى جمل�س االإدارة بتعيني ع�صو تا�صع )م�صتقل( بتاريخ 2015/01/20م، وقد وافقت اجلمعية العامة العادية الثامنة على ذلك يف 2015/03/01م.



من  )لأكرث  املدى  طويلة  املقرتحة  الأعمال  •  مراجعة 
ثالثة اأعوام(، والعمليات، واخلطط املالية، وتقدمي 

تو�سيات ملجل�س الإدارة ب�سددها.
الأعمال  يف  والتو�سعات  الرئي�سية  امل�ساريع  كل  •  مراجعة 

وفقاً لال�سرتاتيجيات املعتمدة، وخطط الأعمال، 
والعمليات، واخلطط املالية طويلة املدى، وتقدمي 

تو�سيات ب�ساأنها ملجل�س الإدارة. 
التي  التو�سع  م�سروعات  تنفيذ  على  والإ�سراف  •  املراقبة 

تنفذها معادن، وال�سركات التابعة لها.

�ُصّكلت اللجنة التنفيذية احلالية يف  2014م، كما ُعني 

االأ�صتاذ ريت�صارد اأوبراين ع�صوًا يف اللجنة بتاريخ 15 اأكتوبر  

2015م.

كل اأع�صاء اللجنة التنفيذية، با�صتثناء ال�صيد ريت�صارد 

ت. اأوبراين، اأع�صاء يف جمل�س االإدارة. ويعترب اأوبراين 

م�صت�صارًا فنيًا ذا خربة مرموقة، يتمتع بـ 30 عامًا من 

اخلربة كرئي�س تنفيذي ومدير عمليات ومدير مايل، ف�صال 

عن اخلربات املالية والت�صغيلية الكبرية يف جمال التعدين 

وخدمات التعدين، والطاقة واالأعمال الكهربائية واأعمال 

املرافق. كما يتمتع بخربة �صاملة لدى ال�صركات املدرجة 

يف بور�صة نيويورك وبور�صة االأوراق املالية االأ�صرتالية 

يف منا�صب القيادة التي ت�صمل التخطيط اال�صرتاتيجي 

وتخطيط االأعمال، واملالية، واملحا�صبة، وال�صالمة، وعمليات 

دمج االأعمال املحلية والعاملية، واال�صتحواذات، ونزع امللكية. 

ويتمتع اأوبراين كذلك بخربة كبرية يف تديد وتوجيه قادة 

»اجليل القادم«. وقد اأظهر قدرات قيادة وتوا�صل كبرية، 

ويتمتع باخلربة كمدير م�صتقل لل�صركات العامة.

جلنة املراجعة
تتاألف جلنة املراجعة من خم�صة اأع�صاء ُيعينهم جمل�س 

االإدارة )�صكل 6(، وتعقد اللجنة اجتماعاتها عدة مرات كل 

عام. ويكتمل الن�صاب القانوين لالجتماع بح�صور غالبية 

االأع�صاء. وتتمتع جلنة املراجعة باحلق، دون قيود، يف 

الو�صول اإىل كل املعلومات والبيانات والتقارير وال�صجالت 

واملكاتبات وامل�صائل االأخرى التي تراها مهمة لعملها. ويحق 

للجنة املراجعة اأي�صًا اإ�صراك امل�صت�صارين اأو املحا�صبني اأو اأي 

اأطراف اأخرى م�صتقلة.

ومن بني املهام وامل�صوؤوليات الرئي�صية املنوطة بلجنة 

املراجعة ما يلي:

املقرتحة  املالية  والإجراءات  ال�سيا�سات  •  مراجعة 
اخلا�سة مبعادن والتو�سية باعتمادها ب�سكل نهائي من 

قبل جمل�س الإدارة.
وال�سنوية  الربعية  املوحدة  املالية  القوائم  •  مراجعة 

لل�سركة و�سركاتها التابعة.
ل�سمان  لل�سركة  الداخلية  املراجعة  اإدارة  على  •  الإ�سراف 

حتقيق الكفاءة يف اأداء الأن�سطة واملهام التي يكلفها 
بها جمل�س الإدارة.

الداخلية،  املراجعة  وتقارير  واإجراءات  خطة  •  مراجعة 
ورفع التو�سيات اإلى جمل�س الإدارة ب�ساأن تعيني اأو 

اإنهاء خدمات املحا�سبني القانونيني وحتديد اأتعابهم 
مع الأخد بعني العتبار ا�ستقالليتهم اأثناء تقدمي 

التو�سيات.
اخلارجيني  باملراجعني  ال�ستعانة  اإجراءات  •  مراجعة 

املو�سى بهم واملعّينني.
باأية  �سلة  ذات  حتقيقات  باإجراء  التفوي�س  اأو  •  اإجراء، 

م�ساألة ت�سب يف م�سلحة ال�سركة.

عبداهلل بن حممد الفايز
عني املهند�س عبداهلل بن حممد الفايز يف جلنة املراجعة 

يف عام 2014 م، وكان قد ا�صتهل م�صريته الوظيفية ب�صركة 

الزيت العربية كم�صاعد م�صرف الأعمال ال�صيانة يف عام 

1974م. بعد ذلك التحق ب�صندوق التنمية ال�صناعية وتبواأ 

منا�صب عدة يف اإدارة امل�صروعات، ثم عني مديرًا للت�صويق. 

ويف عام 1981م ان�صم اإىل البنك ال�صعودي االإ�صباين يف 
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�صكل 5: اأع�ساء اللجنة التنفيذية، واجتماعاتها واحل�سور )2015م(

* ُعني ع�صوًا يف اللجنة التنفيذية بتاريخ 2015/01/20م

** ال�صيد اأوبراين لي�س ع�صوًا مبجل�س االإدارة، ومت تعيينه ع�صوًا يف اللجنة التنفيذية بتاريخ 2015/10/15م

يوؤدي املجل�س 

مهامه ب�صكل 

جماعي، وقد عنّي 

جلانًا عدة من 

اأجل امل�صاهمة يف 

تنفيذ واجباته 

وم�صوؤولياته على 

نحو فعال، وفّو�س 

بع�س مهامه لهذه 

اللجان

02/22امل�صمى الوظيفياال�صم

2015

07/01

2015

09/14

2015

11/29

2015

✔✔✔✔رئي�س اللجنةاملهند�س/ عبداهلل بن �صيف ال�صيف

✔✔✔✔مدير غري تنفيذي معايل االأ�صتاذ/ �صليمان بن عبدالرحمن القويز

✔✔✔✔مدير م�صتقل املهند�س/ �صلطان بن جمال �صاويل

✔✔✔✔تنفيذي املهند�س/ خالد بن �صالح املديفر

 ✔-✔✔مدير غري تنفيذي املهند�س/ عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري*

✔مل يكن عنّي بعدع�صوال�صيد/ ريت�صارد ت. اأوبراين**



مدريد كم�صاعد للمدير العام، بعد ذلك انتقل الإدارة اللجنة 

ال�صعودية االأمريكية امل�صرتكة حتى عام 2000م، لينتقل 

بعدها لتويل من�صب املدير التنفيذي لل�صركة ال�صعودية للنقل 

اجلماعي حتى عام 2006م.

الدكتور عبداهلل بن ح�سن العبدالقادر
ُعنِيّ الدكتور عبداهلل العبدالقادر يف اللجنة يف عام 2011م، 

وكان ع�صوًا يف جمل�س اإدارة هيئة ال�صوق املالية ال�صعودية، 

الذي ت�صكل يف يوليو 2004م لفرتة خم�صة اأعوام، وعمل رئي�صًا 

لق�صم الدرا�صات العليا واالأبحاث يف جامعة امللك فهد للبرتول 

واملعادن ما بني عامي 1998م و 2003م. ويقدم الدكتور 

العبدالقادر امل�صورة ب�صاأن حوكمة ال�صركات واإدارة االأعمال 

لعدد من ال�صركات واملنظمات يف اململكة ومنطقة اخلليج، 

وقد ا�صتقال من جلنة املراجعة بتاريخ 30 اأبريل 2015م.

مازن بن عبداهلل الفريح
ُعنِيّ االأ�صتاذ مازن الُفريح يف اللجنة يف عام 2014م، وعمل 

منذ العام 2011م حملاًل ماليًا لدى �صندوق اال�صتثمارات 

العامة، حيث يتوىل مراجعة تطبيقات القرو�س التجارية، 

وتقييم امل�صروعات، ومراجعة القوائم املالية، وتقييم فر�س 

اال�صتثمار اجلديدة.

وليد بن اإبراهيم �سكري
ُعنِيّ االأ�صتاذ وليد �صكري يف اللجنة يف 25 اأكتوبر 2014م، 

ح�صل على �صهادة علمية مع مرتبة ال�صرف يف االإدارة 

ال�صناعية، من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، وهو 

حما�صب قانوين معتمد يف كل من الواليات املتحدة واململكة 

العربية ال�صعودية. كما اأنه متخ�ص�س يف تاأكيد املراجعة 

واملخاطر وااللتزام وحوكمة ال�صركات واإعداد التقارير 

املالية، ويتمتع بخربة اأكادميية ومهنية تربو على 25 عامًا. 

وقد عمل االأ�صتاذ وليد كم�صت�صار م�صتقل لدى مركز التميز 

للنفط والغاز التابع الإرن�صت اآند يوجن يف البحرين ملدة تزيد 

على 12 عامًا، كما عمل لدى براي�س ووتر هاو�س كوبرز 

)PWC(، حيث ق�صى فيها اأربعة اأعوام ك�صريك اأول يف 

اململكة، وكان �صمن فريق قيادة ال�صرق االأو�صط. وقبل ذلك، 

عمل لدى ديلويت تو�صي توهمات�صيو يف كل من الواليات 

املتحدة واململكة العربية ال�صعودية.

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت
تتاألف جلنة الرت�صيحات واملكافاآت من اأربعة اأع�صاء ُيعينهم 

جمل�س االإدارة )�صكل 7(، وتتمع اللجنة ب�صفة ربع �صنوية، 

ويكتمل الن�صاب بح�صور اأغلبية اأع�صائها. ومن بني املهام 

وامل�صوؤوليات املنوطة باللجنة ما يلي:

ال�سلة  ذات  التو�سيات  ورفع  �سنوية  مراجعة  •  اإجراء 
باملهارات والقدرات وخربات العمل ال�سرورية لتعزيز 

تتمتع جلنة 

املراجعة باحلق، 

دون قيود، يف 

الو�صول اإىل 

كل املعلومات 

والبيانات والتقارير 

وال�صجالت 

واملكاتبات وامل�صائل 

االأخرى التي تراها 

مهمة لعملها. ويحق 

للجنة املراجعة 

اأي�صًا اإ�صراك 

امل�صت�صارين اأو 

املحا�صبني اأو اأي 

اأطراف اأخرى 

م�صتقلة.
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�صكل 6: اأع�ساء جلنة املراجعة، واجتماعاتها واحل�سور )2015م(

* ا�صتقال الع�صو بتاريخ 2015/04/30م

** لي�س ع�صوًا مبجل�س االإدارة

�صكل 7: اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت، واجتماعاتها واحل�سور )2015م(

01/18امل�صمى الوظيفياال�صم

2015

04/16

2015

07/14

2015

10/18

2015

12/14

2015

معايل االأ�صتاذ/ حممد بن عبداهلل 

اخلرا�صي

✔✔✔✔✔رئي�س اللجنة

✔✔✔✔✔ع�صو غري تنفيذي املهند�س/ خالد بن حمد ال�صناين

✔✔✔✔✔ع�صو املهند�س/عبداهلل بن حممد الفايز **

الدكتور/ عبداهلل بن ح�صن 

العبدالقادر* 

✔✔ع�صو 
ا�صتقال

✔✔✔✔✔ع�صو االأ�صتاذ/ مازن بن عبداهلل الفريح **

✔✔-✔✔ع�صو االأ�صتاذ/ وليد بن اإبراهيم �صكري**

احل�صور

امل�صمى الوظيفياال�صم
02/22

2015

05/31

2015

09/14

2015

12/19

2015

✔✔✔✔رئي�س اللجنةاملهند�س/ عبداهلل بن �صيف ال�صيف

✔✔✔✔ع�صو غري تنفيذي االأ�صتاذ/ من�صور بن �صالح امليمان

---✔ع�صو غري تنفيذي الدكتور/ زياد بن عبدالرحمن ال�صديري

✔✔✔✔ع�صو تنفيذي املهند�س/ خالد بن �صالح املديفر



قدرات املجل�س، و�سياغة التو�سيات املنا�سبة.
امل�ستقلني،  الأع�ساء  اعتماد  اأوراق  من  �سنوياً  •  التحقق 

وحتديد اأوجه التعار�س يف امل�سالح اإذا كان الع�سو 
يعمل يف جمل�س اإدارة �سركة اأخرى.

الو�سع  مع  الإدارة؛  جمل�س  لع�سوية  املر�سحني  •  تقييم 
يف العتبار عوامل حمددة، من بينها على �سبيل 

املثال ل احل�سر: النزاهة، وامل�سداقية، وامل�سوؤولية، 
وخربات القيادة الناجحة، والفطنة القوية يف العمل، 

وال�ستقاللية، وعدم وجود اأي تعار�س يف امل�سالح، 
والقدرة على تخ�سي�س الوقت الالزم ل�سطالع الع�سو 

مب�سوؤولياته كع�سو جمل�س اإدارة.
املدى  طويلة  خطة  اإعداد  يف  الإدارة  جمل�س  •  م�ساعدة 

لالإحالل الوظيفي عند ال�سرورة.
الإدارة،  جمل�س  يف  ال�ضعف  ونقاط  القوة  نقاط  •  حتديد 

واقرتاح تطبيق و�سائل لتدارك الفجوات اإن ُوجدت.
)الرواتب،  التعوي�سات  كامل  واعتماد  •  مراجعة 

والبدلت، واحل�س�س( جلميع املدراء التنفيذيني 
)الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني ونوابه، واملدراء 

التنفيذيني( ب�سكل �سنوي.
الب�سرية،  املوارد  واإجراءات  �سيا�سات  واعتماد  •  مراجعة 

وبرامج التنمية الإدارية، وخطط تعاقب امل�سوؤولني 
التنفيذيني، وتقييم الأهداف؛ مبا يف ذلك موؤ�سرات 

الأداء التي ينبغي حتقيقها يف �سياق برامج املكافاآت 
واحلوافز.

ملراجعة  التنفيذيني  املدراء  وكبري  الرئي�س  مع  •  الت�ساور 
خطة الإحالل الوظيفي، و�سمان توفري قدر كبري 

من املوارد وقدر منا�سب من املوؤهالت واملهارات 
واخلربات ل�سغل مواقع القيادة واملنا�سب العليا، 

وحتديد الفر�س واأوجه الق�سور يف الأداء، واخلطوات 
التالية يف اإطار التخطيط لالإحالل الوظيفي، مبا يف 

ذلك تطوير الكفاءات الإدارية.

وميكن االطالع على كل تفا�صيل اأدوار وم�صوؤوليات اللجان 

الثالث من خالل اللوائح املعرو�صة �صمن ق�صم احلوكمة 

على املوقع االإلكرتوين ملعادن:

www.maaden.com.sa/ar/investor/governance

الإدارة العليا
تتاألف االإدارة العليا من من امل�صوؤولني التنفيذيني ذوي 

االأهلية واخلربة والدراية الالزمة، لت�صيري اأعمال معادن. 

ولقد جنحت معادن ب�صكل كبري يف احلفاظ على فريق 

االإدارة العليا عرب تطوير مهارات املوظفني املوؤهلني 

وترقيتهم اإىل املنا�صب العليا يف ال�صركة.
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�صكل 8: جمل�س االإدارة، واجتماعات اللجان واحل�سور )2015م(

نحن ملتزمون 

باالإدارة الفعالة 

للمخاطر من خالل 

تنفيذ �صيا�صات 

وممار�صات 

ا�صتباقية ومنا�صبة 

الإدارة املخاطر، 

ووفقًا للمتطلبات 

الواردة يف البند 

10)اأ( من لوائح 

حوكمة ال�صركات 

اخلا�صة بهيئة �صوق 

املال ال�صعودية. 

جلنة املكافاآتجلنة املراجعةاللجنة التنفيذيةجمل�س االإدارةالع�صو

االأع�صاء امل�صتقلون

املهند�س/ عبداهلل بن �صيف ال�صيف
7/74/4-4/4

االأ�صتاذ/ عبد العزيز بن عبد اهلل ال�صقري*
7/54/3--

الدكتور/ زياد بن عبد الرحمن ال�صديري
7/6--4/1

االأع�صاء غري التنفيذيني

معايل االأ�صتاذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�صي
7/5-5/5-

معايل االأ�صتاذ/ �صليمان بن عبدالرحمن القويز
7/64/4--

االأ�صتاذ/ من�صور بن �صالح امليمان
7/6--4/4

املهند�س/ �صلطان بن جمال �صاويل
7/54/4--

االأ�صتاذ/ خالد بن حمد ال�صناين
7/7-5/5-

االأع�صاء التنفيذيون

االأ�صتاذ/ خالد بن �صالح املديفر
7/74/4-4/4

اأع�صاء اللجان االأخرى

االأ�صتاذ/ ريت�صارد ت. اأوبراين**
-4/1--

االأ�صتاذ/ عبد اهلل بن حممد الفايز **
--5/5-

الدكتور/ عبداهلل بن ح�صن العبدالقادر ***
--5/2-

االأ�صتاذ/ مازن بن عبداهلل الفريح **
--5/5-

االأ�صتاذ/ وليد بن اإبراهيم �صكري **
--5/4-

* ُعني ع�صوًا يف اللجنة التنفيذية بتاريخ 2015/10/15م

** لي�س ع�صوًا مبجل�س االإدارة

*** ا�صتقال بتاريخ 2015/04/30م



وت�صطلع االإدارة العليا بعدد من املهام الرئي�صية، من بينها 

ما يلي:

واإن�ساء  مالئم،  اأخالقي  اإطار  يف  وا�سحة  اأهداف  •  و�سع 
�سوابط داخلية منا�سبة.

وتوفر  ال�سفافية،  ل�سمان  فّعالة  واآليات  اإجراءات  •  و�سع 
خطوط وا�ضحة من امل�ضوؤولية وامل�ضاءلة.

العمل  خماطر  اإدارة  ودمج  �سليم،  عمل  تخطيط  •  تنفيذ 
يف كل اأنحاء ال�سركة.

املقبولة. لل�سلوكيات  وا�سحة  حدود  •  و�سع 
الأداء. وت�سيري  •  تقييم 

يقود الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني لل�صركة جلنة اإدارة 

معادن التي متثل االإدارة التنفيذية العليا لل�صركة.

اإدارة املخاطر
تعترب االإدارة الفعالة للمخاطر اأمرًا اأ�صا�صيًا ل�صمان بقاء 

معادن ك�صركة تعدين ذات اأداء ومركز متقّدم. فاملخاطر 

عن�صر طبيعي يف اأعمال معادن، التي تتميز اإىل ذلك بتوفر 

الفر�س. ويتوىل كل املوظفني يف خمتلف قطاعات ال�صركة 

امل�صوؤولية عن اإدارة املخاطر وفقًا الأطر و�صيا�صات واإجراءات 

اإدارة املخاطر القائمة على معيار االآيزو )31000(. 

اإ�سراف جمل�س الإدارة
نحن ملتزمون باالإدارة الفعالة للمخاطر من خالل تنفيذ 

�صيا�صات وممار�صات ا�صتباقية ومنا�صبة الإدارة املخاطر، 

ووفقًا للمتطلبات الواردة يف البند ) 10اأ( من لوائح حوكمة 

ال�صركات اخلا�صة بهيئة �صوق املال ال�صعودية.

وي�صطلع جمل�س اإدارة معادن بكامل امل�صوؤولية عن حوكمة 

املخاطر؛ حيث ُيحقق ذلك من خالل �صمان دمج اإجراءات 

اإدارة خماطر فعالة يف العمليات، وعلى كل م�صتويات االإدارة 

عن طريق ت�صميم وتنفيذ و�صبط ا�صرتاتيجية وخطة الإدارة 

املخاطر. وقد اأناط املجل�س باالإدارة التنفيذية العليا لل�صركة 

م�صوؤولية تطوير وتديث ا�صرتاتيجية وخطة اإدارة املخاطر 

ب�صكل م�صتمر.

ولقد �صممت معادن ا�صرتاتيجيتها وخطتها بحيث ت�صتفيد 

من الفر�س، وتوفر حماية لراأ�س املال والدخل واالأ�صول 

من خالل احلد من تبعات االآثار ال�صلبية للمخاطر؛ حيث 

يقوم جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية العليا ملعادن باإجراء 

تقييمات منتظمة للمخاطر ذات ال�صلة باالأبعاد واالأوجه 

املتعددة للعمليات للتحقق من تطبيق نظم اإدارة خماطر 

منا�صبة.

خماطر العمل الرئي�سية
تقر معادن باأنه لي�س باالإمكان و�صع حد لكل املخاطر؛ لذا 

تنتهج اأ�صلوبًا �صاماًل لفهم املخاطر املحتملة حتى تقوم 

باتخاذ ردود االأفعال املنا�صبة. وفيما يلي بع�س من خماطر 

العمل الرئي�صية لعام 2015م:

مالية الراأ�س  امل�ساريع  • تنفيذ 
ال�سلع اأ�سعار  • تذبذب 

املعلومات • اأمن 
املهارات • نق�س 

املياه التحتية/  البنية  اإلى  • الو�سول 
الطاقة اإمدادات  يف  • النقطاع 

معادن لأعمال  املحيطة  املجتمعات  • قبول 
• البيئة

• الت�سويق
التكاليف يف  • الزيادة 

وال�سالمة • ال�سحة 

ر�سد املخاطر
يتم ب�صكل منا�صب تديد املخاطر املتوقعة، والعمل على 

ر�صدها، وتطبيق اخلطط املنا�صبة للتعامل معها وتخفيف 

اآثارها، ويتم كذلك ت�صميم وتنفيذ منوذج ر�صمي الإعداد 

التقارير، وو�صع وتنفيذ خطط ملواجهة املخاطر املحددة. 

وبهذا فاإن جمل�س االإدارة مطمئن اإىل اأن لدى معادن اآلية 

عملها امل�صتمر لتحديد وتقييم واإدارة املخاطر الكبرية التي 

تواجهها.

اإدارة املخاطر املالية
يرجى مراجعة ف�صل القوائم املالية املوحدة للمعلومات حول 

اإدارة املخاطر املالية.

اللتزام واخالقيات املهنة
االلتزام النظامي يعترب عن�صرًا رئي�صًا يف االطار العام 

للحوكمة وادارة املخاطر وااللتزام. كما اأن جمل�س ادارة 

ال�صركة وادارتها العليا ملتزمون ب�صكل كامل وي�صعون دومًا 

اىل رفع ثقافة االلتزام واخالقيات املهنة. كما توؤمن �صركة 

معادن اإميانًا تامًا باأن اخالقيات املهنة تعترب اأحد اأهم 

اأركان ا�صرتاتيجية ال�صركة اخلا�صة باال�صتدامة. حيث 

تنعك�س االأخالق ب�صكل اآخر على قيم ال�صركة الرئي�صية 

واملتمثلة يف:

• النزاهة
• العناية
• امللكية

اجلماعي.  • العمل 

عر�س عن القيم وال�صلوكيات يف اأحد 

مواقع العمليات لدينا )ي�صار(، واجتماع 

فريق العمليات االأ�صبوعي يف منجم 

الدويحي
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تقر معادن باأنه 

لي�س باالإمكان و�صع 

حد لكل املخاطر. 

لذا؛ تنتهج معادن 

اأ�صلوبًا �صاماًل لفهم 

املخاطر املحتملة 

حتى تقوم باتخاذ 

ردود االأفعال 

املنا�صبة.



1.087
موظفًا ح�صروا جل�صات 

التوعية مبدونة قواعد 

ال�صلوك
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اإن اجلمع بني قيم معادن وبني االخالقيات اأدى اىل ت�صكيل 

قواعد ال�صلوك املهني والتي اعتمدت يف بداية عام 2015م 

من قبل جمل�س ادارة �صركة معادن. 

وتعمل معادن بجد واجتهاد على تطبيق �صيا�صات واإجراءات 

االإلتزام واأخالقيات املهنة خللق بيئة عمل منا�صبة ل�صمان 

االلتزام، وتوفر ملن�صوبيها التوعية والتدريب ال�صروريني 

للوفاء مبعايري االلتزام؛ ب�صكل ي�صمن اإتباع اللوائح 

واالعتبارات االأخالقية والقيم وجعلها جزءًا ال يتجزاأ من 

ا�صرتاتيجيات العمل. 

وتقوم معادن با�صتمرار على تديد وتقييم و�صبط ومراقبة 

خماطر االلتزام، والتو�صية بال�صوابط املنا�صبة والتدابري 

الالزمة عند ال�صرورة، ومتى ما كان هناك تغيريات يف 

االأنظمة اأو اللوائح القائمة، اأو عندما يتم ا�صدار اأنظمة 

جديدة، كما ت�صمن اإدارة معادن اأن ال�صركة وال�صركات 

التابعة جميعها تكون على علم ودراية بذلك مبا ي�صمن 

موا�صلة االلتزام. ومن هذا املنطلق وبناًء على التغيريات 

التي ح�صلت لنظام العمل ال�صعودي خالل عام  2015م 

فقد مت التعديل على ال�صيا�صات الداخلية مبا يتما�صى مع 

ذلك حتى ن�صمن االلتزام ال�صحيح، كما اأن معادن تدرك 

متامًا حجم التغيري ال�صامل واجلديد على نظام ال�صركات 

ال�صعودي والذي ي�صتوجب التغيري والعمل مبوجبه. 

اإن تركيز معادن على االلتزام باالأخالقيات، وعلى قيمها 

من �صاأنه اأن ُي�صاعد من�صوبيها على تر�صيخ نظام قيم داخل 

ال�صركة ُيهيئ بيئة للوعي وااللتزام بـ »فعل ال�صواب«. 

و�صي�صتمر الرتكيز على االلتزام واالأخالقيات لُي�صبح اأكرث 

فاعلية ليواكب النمو الذي تعي�صه معادن ك�صركة توفر 

منتجات ذات قيمة لالأ�صواق املحلية واالإقليمية والعاملية.

قواعد ال�سلوك املهني 
قواعد ال�صلوك املهني تغطي عددًا كبريًا من امل�صائل مثل:

التوظيف. • ممار�سات 
واملوردين. والعمالء  للموظفني  املعلومات  • �سرية 

اخلارجي. • التوا�سل 
امل�سالح. • تعار�س 

الأعمال. �سركاء  مع  • العالقات 
وال�سالمة. وال�سحة  بالبيئة  املتعلقة  • امل�سائل 

الخالقية.  • املمار�سات 

�صتعمل هذه القواعد على اإدارة اعمال معادن ب�صورة 

م�صوؤولة اجتماعيًا واأخالقيًا، كما �صت�صاهم يف متيز معادن 

امام املتعاملني معها. فهي تعك�س واقع التزامنا ك�صركة 

واأفراد بالقانون، واحرتام حقوق االن�صان، وحماية البيئة، 

وتقيق التميز يف العمليات الت�صغيلية، وتقيق الفائدة 

للمجتمعات التي تعمل فيها. ومن املتوقع اأن ُتثمر هذه 

القواعد يف ايجاد �صيا�صات جديدة داخل معادن، مثل 

ل �صيا�صة االإبالغ عن  �صيا�صة مكافحة الف�صاد التي �صُتكِمّ

املخالفات.

لقد قام فريق االلتزام يف معادن بعمل حملة توا�صل داخلية 

كبرية يف خمتلف مواقع عمل معادن لزيادة الوعي ب�صاأن 

قواعد ال�صلوك املهني اجلديدة واأهدافها، و�صرورة االلتزام 

بها والنتائج املرتتبة على خمالفتها. وقد مكنت هذه احلملة 

ــ املدعومة من قبل الرئي�س وكبري املدراء التنفيذيني ــ 

فريق االلتزام من االنخراط مع جمال�س اإدارات ال�صركات 

التابعة واإداراتها وموظفيها يف كل مواقع معادن، ومت يف هذا 

االإطار تنظيم 31 ندوة توعية باللغتني العربية واالجنليزية، 

ح�صرها 1087 موظفًا، مُيثلون 18% من اإجمايل املوظفني، 

و�صت�صتمر حملة التوعية يف عام 2016م. كما اأ�صدرت معادن 

كتيب لقواعد ال�صلوك املهني باللغتني العربية واالإجنليزية.

كما قام فريق االلتزام بعمل ا�صتبيان للموظفني يف كل مواقع 

معادن لتقييم اأثر قواعد ال�صلوك املهني واالأخالقيات، 

ولقيا�س مدى التزام املوظفني باملكونات اخلم�صة لثقافة 

االلتزام. وهذه املكونات هي:

• املعرفة
• الإقدام

القرار • �سنع 

اعتمدت معادن اآلية لتحديد وتقييم واإدارة 

املخاطر الكبرية التي تواجهها
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• الثقة
• الإميان

ويف نهاية عام  2015م، مت الطلب من جميع املوظفني لدى 

معادن تعبئة منوذج االف�صاح ال�صنوي والذي ُيغطي معظم 

�صيا�صات معادن. حيث مُيكن للموظفني من خالل هذا 

النموذج فح�س وتقييم اأن�صطتهم ل�صمان اأنهم ملتزمني مع 

�صيا�صات ال�صركة واأخالقياتها، وقواعد ال�صلوك املهني.

اأطلق برنامج التحول اال�صرتاتيجي )اإتقان( برنامج ثقافة 

وقيم معادن مع بداية عام  2015م، حيث حقق زخمًا كبريًا 

ورفع م�صتويات االندماج الوظيفي، من خالل تديده اأربعة 

�صلوكيات مهمة �صُت�صاعد معادن على تر�صيخ قيمها يف 

ال�صركة باأ�صرها، اإذ اإن الربنامج م�صمم لتمكني املوظفني 

من  اأن "يعي�صوا" قيم النزاهة والعناية وامللكية والعمل 

اجلماعي. وقد غطت املبادرة جميع مواقع معادن، و�صت�صعى 

جاهدة نحو ترك اأثر ملمو�س يف خمتلف قطاعات معادن يف 

عام  2016م.

التدقيق الداخلي
تلعب وحدة التدقيق الداخلي دورًا رئي�صيًا يف احلوكمة ب�صفتها 

وحدة م�صتقلة تقّدم امل�صورة مبو�صوعية. ومن �صاأن دورها 

املركزي هذا اأن ُي�صاعد معادن على تنفيذ اأ�صلوب منهجي قائم 

على املعرفة وو�صوح ال�صورة، وتقييم وت�صني فعالية احلوكمة 

واملخاطر، وااللتزام والرقابة الداخلية. وقد �صهدت معادن 

خالل عام  2015م اإجراء 103 عملية تدقيٍق داخلي.

وقد وجهت معادن خالل هذا العام الدعوة لفريق تقييم 

اجلودة اخلارجي التابع ملعهد املدققني الداخليني، واالتاد 

الدويل ملحرتيف التدقيق الداخلي، الإجراء عملية تقييم جودة 

من م�صدر تقييم خارجي م�صتقل، وقيا�س مدى التزامنا 

باأف�صل املمار�صات العاملية. وقد اأثبتت نتيجة التقييم التي 

قام بها الفريق اخلارجي مدى التزامنا باجلودة، حيث 

ح�صلنا على اأعلى درجات التقييم من حيث االمتثال الأطر 

املمار�صات املهنية الدولية ملعهد املدققني الداخليني.

وبا�صتخدام ال�صبكة العاملية ملعلومات التدقيق التابعة ملعهد 

املدققني الداخليني، مت قيا�س اأداء التدقيق الداخلي لدى 

معادن على 327 �صركة عاملية رائدة، واأظهرت النتائج 

اأن العمليات والنظم التي ُتطبقها معادن للتدقيق وتقييم 

املخاطر �صاملة، ووا�صحة املعامل، وتتفوق على غريها من 

اأوجه كثرية.

وقد ا�صتمر تركيز معادن من�صبًا على �صبط ا�صرتاتيجيات 

التدقيق واال�صرتاتيجيات التنظيمية التي �صاعدت معادن 

وال�صركات التابعة على ت�صني م�صتوى حوكمة ال�صركات. 

ونتيجة لذلك، ا�صتمرت املجموعة يف تقيق ا�صتقرار كبري 

يف اإعداد التقارير املالية وااللتزام الكامل باالإطار التنظيمي 

املحلي، ومتطلبات املقر�صني، واملعايري الدولية الإعداد 

التقارير املالية، التي اأو�صت بها الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني 

القانونيني.

وميثل نطاق اأن�صطة معادن طيفًا كبريًا من اأبعاد العمل 

الرئي�صية، مثل:

امل�سادر  فيها  مبا  املالية،  املعلومات  م�سداقية  •  تقييم 
امل�ستخدمة لتحديد وقيا�س وت�سنيف وتدوين هذه 

املعلومات يف القوائم املالية.
بال�سيا�سات  اللتزام  ل�سمان  القائمة  النظم  •  تقييم 
التنظيمية، واخلطط ال�سرتاتيجية، والإجراءات، 

والأنظمة واللوائح.
من  والتحقق  معادن،  اأ�سول  حلماية  الو�سائل  •  تقييم 

توفرها بح�سب ما يكون منا�سباً.
لها. الفعال  وال�ستخدام  املتاحة،  املوارد  فعالية  •  تقييم 

للتاأكد  ال�سرتاتيجية  وامل�سروعات  العمليات  •  تقييم 
من مدى ان�سجام النتائج مع الأهداف والغايات 
املحددة، واإذا ما كانت ُتدار على اأنها مق�سودة يف 

ال�سرتاتيجية العامة ملعادن.
وامل�سروعات  للعمليات  املحددة  املجالت  •  تقييم 

ال�سرتاتيجية بطلب من جلنة املراجعة اأو الإدارة 
ب�سكل م�ستمر.

املخاطر. اإدارة  عملية  فعالية  مدى  وتقييم  • مراقبة 
وقيا�س  اخلارجيني  املراجعني  اأداء  جودة  •  تقييم 

م�ستوى التنا�سق مع التدقيق الداخلي لتحقيق اأعلى 
الفوائد.

متثل معايري التدقيق لدى معادن، البالغة 103، نحو %97 

من خطة التدقيق ال�صنوية املعتمدة لدى معادن، وقد غطت 

جزءًا كبريًا من عامل املخاطر يف معادن. وباالإ�صافة اإىل 

ذلك، دعمنا كفاءة وفعالية معادن يف اإعداد التقارير املالية، 

التي بواأت ال�صركة مكانة تعتز بها بني ال�صركات الرائدة 

املدرجة يف ال�صوق املالية ال�صعودية "تداول"، التي ت�صعى 

ن  الإ�صدار اإعالن مبكر للنتائج املالية املدققة؛ وهذا االأمر مَكّ

معادن من عقد اجلمعية العمومية ال�صنوية للم�صاهمني قبل 

نهاية الربع االأول من كل عام.

اأع�صاء جمل�س االإدارة يف زيارة ملجمع 

االألومنيوم مبدينة راأ�س اخلري ال�صناعية

خالل عام 2015م، 

وجهت معادن 

دعوة لفريق 

تقييم اجلودة 

اخلارجي التابع 

ملعهد املدققني 

الداخليني، 

واالتاد الدويل 

ملحرتيف التدقيق 

الداخلي، الإجراء 

عملية تقييم جودة 

من م�صدر تقييم 

خارجي م�صتقل، 

وقيا�س مدى 

التزامنا باأف�صل 

املمار�صات العاملية.



لقد انتقلت معادن، ب�صكل فعال، من ممار�صات التدقيق 

املعتادة اإىل تطبيق منهجية تدقيق عاملية حديثة قائمة على 

درء املخاطر. وتتميز املمار�صات احلالية بان�صجامها مع 

اإطار املمار�صات املهنية الدولية، االأمر الذي مُيكن التدقيق 

الداخلي من العمل عن كثب مع اإدارة خماطر ال�صركة 

ووحدات العمل اال�صرتاتيجية.

وت�صمح املنهجية القائمة على درء املخاطر بتقييم االأداء 

ن فهم  التنظيمي وفق معايري ت�صنيف املخاطر؛ ومُيِكّ

ملفات املخاطر املختلفة لكل وحدة عمل ا�صرتاتيجية، من 

تكييف خطط التدقيق لتتنا�صب ب�صكل اأمثل مع بيئة خماطر 

ال�صركة. وتوؤدي هذه العملية اإىل و�صع خطة تدقيق داخلي 

قائمة على املخاطر لكل عام، يتم رفعها اإىل جلنة املراجعة 

العتمادها.

واإىل جانب الدور التقليدي للتدقيق الداخلي، ت�صعى معادن 

جاهدة اإىل بناء قدراتها ومداركها ب�صاأن م�صائل العمل 

الرئي�صية ذات ال�صلة باإدارة املخاطر، وفر�س التوفري يف 

التكلفة، وامل�صاعدة يف ن�صر وتعميم النظم اجلديدة من 

خالل مراجعة ال�صيا�صات واالإجراءات واخلطط ذات ال�صلة 

قبل التنفيذ.

و�صت�صتمر فعالية مهمة املراجعة الداخلية لدى معادن يف 

ت�صني نظام احلوكمة واملخاطر وااللتزام من خالل تنفيذ 

مراقبة متوا�صلة وتبني ممار�صات رائدة نا�صئة، وتعزيز 

اأعلى القيم املهنية مع الرتكيز على بيئة املراقبة وعمليات 

الن�صاط التجاري. وتوؤمن ال�صركة باأن احلوكمة الفعالة 

ه قيم امل�صاهمني، مع ت�صني  واملتطورة ب�صكل م�صتمر �صتوِجّ

عمليات اإدارة املخاطر يف كل قطاعات معادن لتحقيق 

هدفنا امل�صرتك املتمثل يف اأن ن�صبح �صركة تعدين ذات 

م�صتوى عاملي.

عالقات امل�ستثمرين
لقد جنحت معادن على مدار ال�صنني، يف الظفر ب�صمعة 

ممتازة ب�صفتها م�صدر معلومات موثوقًا به لدى املجتمع 

املايل، يتحلى بامل�صوؤولية وال�صفافية. ويف عام  2015م، وبعد 

ال�صماح للم�صتثمرين االأجانب بالتداول يف ال�صوق املايل 

ال�صعودي، تو�صع منهجها لدعم �صورتها اأمام امل�صتثمرين 

الدوليني واالإجابة عن ا�صتف�صاراتهم.

وقد �صاركت معادن يف قمة ا�صتثمارية نظمتها هيئة 

ال�صوق املالية ال�صعودية يف لندن، حيث نظمت معادن 

حملة اقت�صرت على الرتويج، لعر�س عوامل قوة ال�صركة 

واإمكاناتها. كما �صاركت يف موؤمترات اأخرى عدة يف اململكة 

لدعم �صورتها اأمام امل�صتثمرين االأجانب، الذين يزداد 

اهتمامهم مبعادن تدريجيًا على مدار العام.

لقد اأجرت االإدارة التنفيذية ات�صاالت هاتفية جماعية 

ربع �صنوية بامل�صاهمني ملناق�صة النتائج املالية، والتي اأثبتت 

اأنها كانت منا�صبة وناجحة. كما عك�صت ُم�صتوى املهنية 

103
عملية تدقيٍق داخلي اأجرتها 

معادن

327
�صركة عاملية رائدة مت من 

خاللها قيا�س اأداء التدقيق 

الداخلي لدينا
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تعك�س مدونة قواعد ال�سلوك املهني التزامنا - �صركة واأفرادًا - باحرتام القانون، 

و�صواًل اإىل بيئة عمل ذات م�صتوى عاملي، وحماية البيئة، وحتقيق التميز الت�سغيلي، 

واإفادة املجتمعات التي نعمل فيها.

البيئة، ال�صحة وال�صالمة عنا�صر اأ�صا�صية 

يف اإطار احلوكمة لدى معادن



وال�صفافية لدى معادن، كما نظمت معادن يومًا للم�صتثمرين، 

�صمل ذلك تنظيم جولة للعمليات يف مواقع معادن يف مدينة 

ن امل�صاهمني املهتمني  راأ�س اخلري ال�صناعية، االأمر الذي مَكّ

من احل�صول على فهم اأف�صل لعمليات معادن، مبا فيها 

م�صانع اإنتاج االألومنيوم واالأ�صمدة الفو�صفاتية.

ومن �صاأن برنامج تطوير عالقات امل�صتثمرين اأن ي�صمن 

ال�صفافية يف جميع االت�صاالت مع االلتزام الكامل يف الوقت 

ذاته بالتزامات االإف�صاح امل�صتمرة واملالئمة التي و�صعتها 

هيئة ال�صوق املالية ال�صعودية، والتي ت�صمن التدفق املنا�صب 

للمعلومات يف حينه من خالل قنوات متعددة مثل املوقع 

االإلكرتوين، واإعالنات تداول، وح�صور املوؤمترات. وعالوة 

على ذلك، تقوم معادن برت�صيخ دور عالقات امل�صتثمرين 

من خالل تطبيق موؤ�صرات االأداء الرئي�صية التي تهدف اإىل 

توفري خدماتها للم�صتثمرين واملحللني. 

وقد مت تر�صيح موقع معادن لعالقات امل�صتثمرين )وهو 

جزء من املوقع االإلكرتوين ملعادن( جلائزة جمعية عالقات 

امل�صتثمرين/ ال�صرق االأو�صط لعام 2015م. ورغم الثناء 

الكبري الذي يحظى به املوقع، اإال اأن ال�صركة ب�صدد 

تديده االآن لُي�صبح اأكرث مالءمة للم�صتخدم، واأكرث اإملامًا 

باملعلومات.

الإف�ساح عن حوكمة ال�سركات
�سيا�سة ح�س�س الأرباح: وفقًا للنظام االأ�صا�صي ملعادن، 

تن�س املادة 44 على اأن �صايف االأرباح ال�صنوية لل�صركة �صيتم 

توزيعه بعد خ�صم كل امل�صروفات العامة والتكاليف االأخرى 

كما يلي:

الأرباح  �سايف  من   %10 �سنوية  ب�سفة  معادن  •  ت�ستبقي 
لبناء الحتياطي القانوين. ويجوز للجمعية العمومية 
العادية اأن توقف هذه الن�سبة عندما ي�سل الحتياطي 

املذكور اإلى ن�سف راأ�سمال ال�سركة. �سيح�سل امل�ساهمون 
املتمتعون بالأولوية على الن�سب املئوية املخ�س�سة لهذه 

احل�س�س. 
للجمعية  يجوز  الإدارة،  جمل�س  لتو�سية  •  وفقاً 

العمومية العادية ا�ستبقاء ن�سبة من الأرباح ال�سنوية 
لل�سركة لتعزيز احتياطي قانوين اإ�سايف متفق عليه، 

�سيتم تخ�سي�سه لأغرا�س معينة حُتددها اجلمعية 
العمومية.

ما  اأي  الر�سيد،  من  الأولى  الدفعة  توزيع  يتم  •  ثم 
يعادل 5% من راأ�س املال املدفوع، على امل�ساهمني.

الإدارة. جمل�س  اأع�ساء  مكافاآت  تخ�سي�س  • يتم 
ربح  كح�سة  امل�ساهمني  على  الر�سيد  توزيع  يتم  •  ثم 

اإ�سافية.

كما يجوز لل�صركة، بعد الوفاء بال�صوابط املحددة التي 

و�صعتها اجلهات املفو�صة، توزيع اأرباح ن�صف �صنوية وربع 

�صنوية. 

ُتنفذ معادن حاليًا عملية تطوير ومتويل عدد من امل�صروعات 

الكبرية، ولي�س هناك ما ي�صمن اأن معادن �صتقوم بتوزيع 

ح�ص�س اأرباح على امل�صاهمني يف ال�صنوات املالية القليلة 

املقبلة؛ اإذ يتوقف توزيع االأرباح، من بني اأمور اأخرى، على 

م�صتوى االأرباح امل�صتقبلية التي �صتحققها ال�صركة، وو�صعها 

املايل، واملتطلبات الراأ�صمالية، واالحتياطيات القابلة 

للتوزيع، واالعتمادات املتوفرة لديها، واالأو�صاع االقت�صادية 

العامة، والعوامل االأخرى التي يراها مديرو ال�صركة مهمة 

من وقت اإىل اآخر.

ال�سيا�سة املحا�سبية: تقوم معادن باإعداد التقارير اخلا�صة 
بح�صاباتها املالية وفقًا ملعايري و�صعتها الهيئة ال�صعودية 

للمحا�صبني القانونيني. وقد اأ�صدرت الهيئة ال�صعودية 

للمحا�صبني القانونيني )SOCPA( قرارها باأن على جميع 

ال�صركات املدرجة يف ال�صوق املالية تطبيق معايري املحا�صبة 

الدولية )IFRS( على القوائم املالية املعدة عن فرتات مالية 

تبداأ اإعتبارًا من 1 يناير  2017م وعلى �صوء ذلك قامت 

معادن باإعداد برنامج التحول اإىل معايري املحا�صبة الدولية 

للوفاء بالتزاماتها بتطبيق هذه املعايري.

التعامل مع اأطراف ذات �سلة: وفقًا ملتطلبات هيئة ال�صوق 
املالية ال�صعودية: ُتقر ال�صركة باالآتي:

التي  الأ�سهم  من  فئة  اأية  يف  ح�سة  هناك  •  لي�ست 
تتمتع بحق الت�سويت التي ميتلكها اأ�سخا�س )ما عدا 

مديري ال�سركة، وامل�سوؤولني التنفيذيني البارزين، 
واأقرباءهم( اأبلغوا معادن مبا ميتلكونه وفقاً للمادة 45 

من هذه القواعد، جنبا اإلى جنب مع اأي تغيري يطراأ 
على هذه احل�س�س خالل العام املايل الأخري. 

على  قائمة  مالية  اأوراق  ول  ح�س�س،  هناك  •  لي�ست 
التعاقدات، ول حقوق اكتتاب ملديري ال�سركة، 

وامل�سوؤولني التنفيذيني البارزين، واأقربائهم يف 
ح�س�س معادن اأو �سندات مديونياتها اأو اأي من 

�سركاتها التابعة، جنباً اإلى جنب مع اأي تغيري يطراأ 

املهند�س خالد املديفر يت�صلم جائزة اأف�صل 

رئي�س تنفيذي لعام 2015م

احلوكمة وااللتزام واملخاطرالتقرير ال�سنوي ٢٠١5

45

ي�صمن برنامج 

عالقات 

امل�صتثمرين لدينا 

ال�صفافية يف كل 

االت�صاالت، مع 

االلتزام الكامل 

يف الوقت ذاته 

بالتزامات 

االإف�صاح امل�صتمرة 

واملالئمة التي 

و�صعتها هيئة 

ال�صوق املالية 

ال�صعودية.



اأول �صبيكة ذهب من اإنتاج منجم الدويحي

على هذه احل�س�س اأو احلقوق خالل العام املايل 
الأخري.

اأوراق  اأو  للتحويل،  قابلة  مديونية  �سندات  توجد  •  ل 
مالية قائمة على التعاقدات، اأو �سمانات اأو حقوق 

مماثلة ُت�سدرها اأو متنحها معادن خالل العام املايل، 
بالإ�سافة اإلى التعوي�سات التي تتلقاها معادن يف مقابل 

ذلك.
�سندات  اأي  يف  اكتتاب  اأو  حتويل  حقوق  هناك  •  لي�ست 
مديونية قابلة للتحويل، اأو اأوراق مالية قائمة على 
التعاقدات اأو �سمانات، اأو حقوق مماثلة ُت�سدرها اأو 

متنحها معادن.
من  اإلغاءات  اأو  م�سرتيات  اأو  ا�سرتدادات  هناك  •  لي�ست 

قبل معادن لأي �سندات مديونيات قابلة لال�سرتداد. 
وقيمة هذه الأوراق غري مدفوعة، بحيث يتم التمييز 

بني تلك الأوراق املالية املدرجة يف البور�سة التي 
ت�سرتيها معادن، وتلك التي ت�سرتيها �سركاتها التابعة.

ذي  طرف  واأي  املُ�سدر  بني  معامالت  هناك  •  لي�ست 
�سلة.

فيها،  طرفاً  معادن  تكون  عقود  اأو  اأعمال  هناك  •  لي�ست 
ويكون اأو كان اأحد مديري معادن اأو رئي�سها التنفيذي 

اأو نائب الرئي�س لل�سوؤون املالية، اأو اأي �سخ�س ذي 
�سلة بهم له ح�سة فيها.

اأحد  تنازل  مبوجبه  اتفاق  اأو  ترتيبات  هناك  •  لي�ست 
مديري معادن اأو م�سوؤوليها التنفيذيني عن اأية 

رواتب اأو تعوي�سات.
اأحد  تنازل  مبوجبه  اتفاق  اأو  ترتيبات  هناك  •  لي�ست 

امل�ساهمني عن اأية حقوق اأو ح�س�س اأرباح.

املكافاآت: يحق الأع�صاء جلان جمل�س االإدارة احل�صول على 
مقابل مايل نظري كل اجتماع للجنة يح�صرونه، ف�صاًل عن 

املكافاآت ال�صنوية.

يحق الأع�صاء جمل�س االإدارة الذين ي�صكنون خارج الريا�س 

احل�صول على امل�صروفات النرثية التي يتحملونها حل�صور 

االجتماعات. وت�صمل هذه امل�صروفات تذكرة )ذهاب 

وعودة( من مقر االإقامة وحتى املقر الرئي�صي لل�صركة اأو 

اإىل حيث ينعقد االجتماع، وكذلك اأي نفقات اإقامة اأو انتقال 

يتحملونها.

يو�صح تقرير جمل�س االإدارة املقدم اإىل اجلمعية العمومية 

املكافاآت واملبالغ االأخرى التي يتلقاها اأع�صاء املجل�س خالل 

ال�صنة املالية.

غرامات عدم اللتزام: يف عام 2015م، تملت معادن 
غرامتني من هيئة ال�صوق املالية على النحو التايل:

يف 6 مايو 2015م، اأ�صدر جمل�س هيئة ال�صوق املالية قرارًا 

يق�صي بفر�س غرامة مالية مقدارها 20 األف ريال �صعودي 

على �صركة معادن، ملخالفتها الفقرة )اأ( من املادة )40( 

من قواعد الت�صجيل واالإدراج، والفقرة )8( من تعليمات 

اإعالنات ال�صركات ب�صاأن نتائجها املالية، وادعت هيئة 

ال�صوق املالية اأن اإعالن معادن عن نتائجها املالية املوؤقتة عن 

ال�صهور الثالثة املنتهية يف 31 مار�س 2014م، التي ُن�صرت 

على املوقع االإلكرتوين لهيئة ال�صوق املالية ال�صعودية يف 14 

اأبريل 2014م، مل يكن وا�صحًا، الأن االإعالن مل يذكر كل 

االأ�صباب وراء زيادة �صايف االأرباح يف الربع املقارن للربع 
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اإن معادن �صتتجه لالأخذ باملعايري الدولية الإعداد تقاريرها املالية 

اعتبارًا من يناير 2017م



ال�صابق. وقد قامت معادن ب�صداد الغرامة، لكنها قدمت 

مذكرة تظلم ملجل�س اإدارة الهيئة، وفقًا لالإجراءات املتبعة 

فيها، ذلك اأنها تعتقد اأن االإعالن �صمل بالفعل كل العنا�صر 

املادية التي �صاعدت على حدوث زيادة يف االأرباح.

ويف 15 يونيو  2015م، اأ�صدر جمل�س الهيئة قرارًا يق�صي 

بفر�س غرامة مالية مقدارها 100 األف ريال �صعودي 

على معادن ملخالفتها الفقرة )ج( من املادة )45(من 

نظام ال�صوق املالية لت�صرب خرب زيادة راأ�س مال ال�صركة 

قبل االإعالن عن تو�صية جمل�س االإدارة بزيادة راأ�س مال 

ال�صركة عن طريق طرح اأ�صهم حقوق اأولوية بتاريخ 15 مايو  

2014م على املوقع االإلكرتوين لهيئة ال�صوق املالية ال�صعودية 

)تداول(. وقد قامت معادن ب�صداد الغرامة، لكنها قدمت 

مذكرة تظلم ملجل�س اإدارة الهيئة وفقًا لالإجراءات املتبعة 

فيها، ذلك اأن معادن تعتقد اأن ال�صركة قد وفت بالتزاماتها 

القانونية من خالل تطبيق تدابري وقائية منا�صبة لل�صيطرة 

على الت�صريبات.

تلتزم �صركة معادن التزامًا تامًا مببادئ االإف�صاح 

وال�صفافية، حيث تقوم بتنفيذ اأحكام اللوائح االإلزامية التي 

تعد جزءًا من الئحة هيئة ال�صوق املالية حلوكمة ال�صركات 

والنظام االأ�صا�صي لل�صركات. واال�صتثناء الوحيد هو تطبيق 

الت�صويت الرتاكمي يف عملية انتخاب اأع�صاء جمل�س 

االإدارة، والذي تهدف �صركة معادن اإىل تغيريه م�صتقباًل.

جائزة »�صعفة« لل�صفافية والنزاهة

�صكل 9: املكافاآت والتعوي�سات املقدمة الأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار امل�سوؤولني التنفيذيني

كل االأرقام بالريال ال�صعودي

االأع�صاء التنفيذيون يف 

جمل�س االإدارة

االأع�صاء غري التنفيذيني/ 

امل�صتقلني يف جمل�س االإدارة

خم�صة من كبار التنفيذيني 

ممن تلقوا اأعلى املكافاآت 

والتعوي�صات، من بينهم 

الرئي�س التنفيذي واملدير 

املايل

الرواتب والتعوي�صات

البدالت

املكافاآت املنتظمة وال�صنوية

خطط احلوافز

اأية تعوي�صات اأو مزايا عينية 

ُت�صدد �صهريًا اأو �صنويًا

--

245.000

--

--

--

--

2.063.000

--

--

--

 10.479.825

3.518.299

765.800

3.919.750

236.925

245.0002.063.00018.920.599االإجمايل
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كل االأرقام بالريال ال�صعودي
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و�سف مل�سلحة اأع�ساء جمل�س االإدارة واأقربائهم يف اأ�سهم ال�سركة للعام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2015م

و�سف مل�سلحة كبار التنفيذيني واأقربائهم يف اأ�سهم ال�سركة للعام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2015م

و�سف للمالك الرئي�سيني يف اأ�سهم ال�سركة للعام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2015م

مالحظة: الن�صبة املتبقية من ملكية معادن طرحت لالكتتاب العام.

ن�صبة التغري خالل العام �صايف التغري خالل العام 31 دي�صمرب 2015م 1 يناير 2015م ا�صم من تعود له امل�صلحة

)100( )45.781( - 45.781 خالد بن �صامل الروي�س

- - 63.160 63.160 نبيل بن عبدالعزيز الفريح

- - - - برو�س اإيان كريك

- - - - ماجد بن يو�صف املقال

- - - - توما�س والبول

- - - - خالد بن �صليمان العوهلي

- - - - خليل بن اإبراهيم الوطبان

)42( )45.781( 63.160 108.941 املجموع

ن�صبة التغري خالل 

العام %

�صايف التغري خالل العام ن�صبة امللكية 

%

31 دي�صمرب 

2015م

ن�صبة امللكية 

 %
1 يناير 2015م ا�صم من تعود له امل�صلحة

- - 50 584.239.128 50 584.239.128 �صندوق اال�صتثمارات العامة 

)1.61( )18.867.404( 7.99 93.342.010 9.60 112.209.414 املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات االجتماعية

- - 7.45 87.061.315 7.45 87.061.315 املوؤ�ص�صة العامة للتقاعد

)1.61( )18.867.404( 65.44 764.642.453 67.05 783.509.857 املجموع

ن�صبة التغري خالل

العام %

�صايف التغري خالل العام 31 دي�صمرب 2015م 1 يناير 2015م ا�صم من تعود له امل�صلحة

- - 1.263 1.263 املهند�س/ عبداهلل بن �صيف ال�صيف

- - - - معايل االأ�صتاذ/ حممد بن عبداهلل اخلرا�صي

- - - - معايل االأ�صتاذ/ �صليمان بن عبدالرحمن القويز

)69( )21.263( 9.333 30.596 الدكتور زياد بن عبدالرحمن ال�صديري

- - 291 291 االأ�صتاذ/من�صور بن �صالح امليمان

- - - - املهند�س/�صلطان بن جمال �صاويل

- - - - املهند�س/ خالد بن حمد ال�صناين

- - 1.050 1.050 املهند�س/عبدالعزيز بن عبداهلل ال�صقري 

- - 7.579 7.579 املهند�س/ خالد بن �صالح املديفر

)52( )21.263( 19.516 40.779 املجموع




